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ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публичните органи сключват договори за гарантиране изпълнението на строителни
работи или доставка на услуги. Тези договори, сключени срещу заплащане с един или
няколко стопански субекта, се наричат договори за обществени поръчки и съставляват
важна част от БВП на ЕС. Обаче едва една малка част от договорите за обществени
поръчки са били възлагани на предприятия от други държави. Прилагането на
принципите на вътрешния пазар към тези договори осигурява по-добро разпределение
на икономически ресурси и по-рационално използване на публичните средства. Нов
пакет за обществените поръчки беше приет през 2014 г. от Европейския парламент и
Съвета с цел опростяване на процедурите и повишаване на тяхната гъвкавост, за да
бъде насърчаван достъпът до обществени поръчки за МСП и за да бъде гарантирано по-
доброто зачитане на съображенията, свързани със социалната сфера и околната среда.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 26 и 34, член 53, параграф 1 и членове 56, 57, 62 и 114 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Договорите за обществени поръчки играят съществена роля в икономиките на държавите
членки, като техният размер се оценява на повече от 16% от БВП на Съюза. Преди
прилагането на законодателството на Общността само 2% от договорите за обществени
поръчки се възлагаха на предприятия от други държави. Тези договори играят ключова
роля в определени сектори (например строителство и благоустройство, енергетика,
телекомуникации и тежка промишленост) и традиционно се характеризират с това,
че се дава предимство на национални доставчици, въз основа на законови или
административни правила. Липсата на открита и ефективна конкуренция беше една от
пречките пред изграждането на единния пазар, като водеше до повишаване на разходите
за възложителите и в определени ключови производства пречеше на развитието на
конкурентоспособността.
Прилагането на принципите на вътрешния пазар (в частност свободата на предоставяне
на услуги и свободата на конкуренцията) към тези договори осигурява по-добро
разпределение на икономически ресурси и по-рационално използване на публичните
средства (при по-интензивна конкуренция публичните органи получават продукти и
услуги с най-високото налично качество на най-добра цена). Като се дава предимство
на най-добре представящите се предприятия на европейския пазар, се насърчава
конкурентоспособността на европейските дружества, които впоследствие са в състояние
да се разширяват и да разработват своите пазари, и се увеличава съблюдаването
на принципите на прозрачност, еднакво третиране, действителна конкуренция и
ефективност, като по този начин се намаляват рисковете от измами и корупция. Истински
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отворен единен пазар може да се изгради, само когато всички дружества са в състояние
да се конкурират при равни условия за спечелването на тези обществени поръчки.

ПОСТИЖЕНИЯ

Общността е приела законодателство, чиято цел е координирането на националните
правила, с които се налагат задължения по отношение на оповестяването на поканите
за представяне на оферти и по отношение на обективността на критериите при
разглеждането на офертите. Вследствие приемането след 60-те години на редица
нормативни актове Общността реши да опрости и съгласува законодателството в областта
на обществените поръчки и за целта прие четири Директиви (92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО,
93/37/ЕИО и 93/38/ЕИО). Три от тези директиви бяха обединени с цел опростяване
и разясняване в Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (коригирана
с Директива 2005/75/ЕО) и Директива 2004/17/ЕО за сектора на водните, енергийните,
транспортните и пощенските услуги. Някои приложения към двете директиви бяха
изменени с Директива 2005/51/EО. Директива 2009/81/ЕО въведе конкретни правила за
възлагане на обществени поръчки, насочени към улесняване на достъпа до пазарите в
областта на отбраната на останалите държави членки.

РЕФОРМА

Нов пакет за обществените поръчки беше приет през 2014 г. от Европейския парламент
и Съвета с цел опростяване на процедурите и повишаване на тяхната гъвкавост, за да
бъде насърчаван достъпът до обществени поръчки за МСП и за да бъде гарантирано
по-доброто зачитане на съображенията, свързани със социалната сфера и околната
среда. Законодателната рамка включва Директива 2014/24/ЕС от 26 февруари 2014 г.
относно обществените поръчки (за отмяна на Директива 2004/18/ЕО ) и Директива
2014/25/ЕС от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на обществени поръчки от
възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката,
транспорта и пощенските услуги (за отмяна на Директива 2004/17/ЕО). Новият пакет
за обществените поръчки се допълва от нова директива относно концесиите (Директива
2014/23/ЕС от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия), която установява
подходяща правна рамка за възлагането на концесии, за да се гарантира, че всички
стопански субекти в ЕС разполагат с ефективен и недискриминационен достъп до пазара
на ЕС, и която предоставя по-голяма правна сигурност по отношение на приложимото
право.
Външният компонент на обществените поръчки се отчита също така в предложението
на Комисията за регламент от 21 март 2012 г. относно достъпа на стоки и услуги от
трети държави на вътрешния пазар на Европейския съюз в областта на обществените
поръчки и за процедурите, подкрепящи преговорите относно достъпа на стоки и услуги
от Европейския съюз на пазарите за обществени поръчки на трети държави.
През април 2012 г. Комисията прие стратегия за електронни обществени поръчки[1] с цел
цялостно преминаване към електронни обществени поръчки до средата на 2016 г. и на
26 юни 2013 г. представи предложение за директива относно електронното фактуриране
при обществените поръчки. На 16 април 2014 г. Европейският парламент и Съветът
приеха Директивата 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените

[1]COM(2012) 0179

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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поръчки[2]. Крайният срок за транспониране в държавите членки е определен за 27
ноември 2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Договори за обществени поръчки“ са договори с определен паричен интерес, сключени
писмено между един или повече стопански субекти и един или повече възлагащи органи,
с предмет строителство, доставка на продукти или предоставяне на услуги.
„Възлагащи органи“ са държавните, регионалните или местните органи,
публичноправните органи, както и асоциации от един или няколко държавни, регионални
или местни органа или от един или няколко публичноправни органа;
„Концесии“ са договори с паричен интерес, сключени в писмена форма, чрез които един
или повече възлагащи органи или възложители възлагат изпълнението на строителни
работи (в случай на концесии за строителство) или на предоставяне и управление
на услуги (в случая на концесии за услуги) за един или повече стопански субекти,
чието разглеждане се състои или единствено в правото да се експлоатират строителните
работи или услугите, които са предмет на поръчката, или се състои едновременно в
това право съвместно със заплащане. Възлагането на концесия включва прехвърляне на
концесионера на определен оперативен риск.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Всички процедури трябва да са в съответствие с принципите на правото на ЕС,
и по-специално на свободното движение на стоки, свободата на установяване и
свободата на предоставяне на услуги, както и с принципите, произтичащи от тях,
като равнопоставеност, недискриминация, взаимно признаване, пропорционалност и
прозрачност. Конкуренцията, поверителността и ефективността трябва също да бъдат
спазвани.
А. Видове процедури
Поканата за представяне на оферти трябва да съответства на различни видове процедури,
които се използват на базата на система от прагови стойности, в комбинация с
методите за изчисляване на прогнозната стойност на всяка обществена поръчка и
насоките за процедурите, които ще се използват, независимо дали те са задължителни
или ориентировъчни, както е посочено в директивите. При „откритата процедура“
всеки заинтересован стопански субект може да представи оферта. При „ограничената
процедура“ само поканените кандидати могат да представят оферти. При „конкурентната
процедура с договаряне“ всеки стопански субект може да подаде заявка за участие,
но само поканените кандидати, след оценка на предоставената информация, могат да
подават първоначална оферта, която служи като основа на последващото договаряне. В
процедурата на „състезателен диалог“ всеки стопански субект може да подаде заявка
за участие, но само поканените кандидати могат да участват в диалога. Тази процедура
се използва, когато възлагащите органи не са в състояние да определят средствата за
удовлетворяване на своите потребности или за оценка на това, което пазарът може да
предложи като решение. Поръчката се възлага единствено въз основа на критерия за
възлагане с най-добро съотношение между цена и качество. Създадена е нова процедура
„партньорство за иновации“ за случаите, в които е налице необходимост от новаторско

[2]Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното
фактуриране при обществените поръчки, ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1
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решение, което все още не се предлага на пазара. Възлагащият орган решава да създаде
партньорство за иновации с един или няколко партньори, които извършват отделни
научноизследователски и развойни дейности, с цел договаряне на нови иновативни
решения по време на тръжната процедура. И накрая, в конкретни случаи и обстоятелства
възлагащите органи могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне
без предварително обявяване.
Б. Критерии за възлагане на договор
Възлагащите органи трябва да основават възлагането на договори за обществени поръчки
въз основа на икономически най-изгодната оферта. С реформата на правилата за
възлагане на обществени поръчки беше въведен този нов критерий за възлагане въз
основа на принципа на „икономически най-изгодната оферта“ (критерият „MEAT“), който
има за цел да осигури най-доброто съотношение между качество и цена (а не най-ниската
цена), т.е. той отчита качеството и цената или разходите за целия жизнен цикъл на
въпросната строителна дейност, стока или услуга. Този критерий поставя по-голям акцент
върху качеството, околната среда и социалните съображения, както и върху иновациите.
В. Правила за публикуване и прозрачност
Процедурите за възлагане на поръчки трябва да гарантират необходимата прозрачност
на всички етапи. Това се постига по-специално чрез публикуване на основните елементи
на процедурите за възлагане на обществени поръчки и чрез разпространение на
информация за кандидатите и оферентите (напр. критерии и договорености, които следва
да бъдат приложени в решението за възлагане на обществена поръчка, информация за
провеждането и хода на процедурата и информация относно причините за отказ), както и
чрез осигуряване на достатъчна документация относно всички етапи от процедурата.
Г. Правна защита
За да се решат случаите на нарушаване на правилата за обществените поръчки от страна
на възлагащите органи, Директивата относно средствата за правна защита (Директива
2007/66/EО) предлага ефективна система за преглед, обхващаща двете директиви за
обществените поръчки и директивата за концесиите, и въвежда два важни елемента.
„Периодът на изчакване“ предлага — след решението за възлагане — възможността
участниците в търга за обществени поръчки да проучат решението и да решат дали
да започнат процедура на преразглеждане. През този период от най-малко 10 дни
възлагащите органи не могат да подпишат договора. Директивата за правна защита също
така установява по-строги правила за защита срещу незаконосъобразното пряко възлагане
на обществени поръчки.
Д. Други аспекти на обществените поръчки
Новите правила насърчават „зелените“ обществени поръчки чрез използване на подхода
за оценка на разходите за целия жизнен цикъл и възможността за посочване на
конкретен етикет или екоетикет. Социалните аспекти също са важни, като в тези
директиви се включват конкретни разпоредби за социално приобщаване, социални
критерии, подизпълнение и опростен режим за договори за услуги. Намаляването на
бюрокрацията и увеличаването на достъпа на МСП до обществени поръчки са също
така от основно значение. Новите правила въвеждат „Единен европейски документ
за обществената поръчка“ и използването на декларации от свое име. Достъпът на
МСП до обществени поръчки, ще бъде засилен, по-специално чрез възможността за
разделяне на поръчките на обособени позиции и чрез ограничаване на годишните
изисквания за оборот. Новите директиви правят задължително постепенното използване
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на електронните обществени поръчки и определят конкретни правила относно техниките
и инструментите за електронни и комбинирани обществени поръчки като рамкови
споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози,
централизирани дейности по закупуване и съвместно трансгранично възлагане на
обществени поръчки. Директивите включват и съдебната практика на Съда на
Европейския съюз относно вътрешните взаимоотношения, като се дава възможност, при
определени условия, на възлагащите органи да възлагат договор за обществена поръчка
на предприятие, без да се прилага процедурата по възлагане на обществена поръчка. Не
на последно място, новите правила засилват действащото законодателство по отношение
на конфликти на интереси, фаворитизъм и корупция, като предоставят засилена гаранции
за стабилни процедури по отношение на основанията за изключване, предварителна
консултация, изменение на договорите и прозрачността.

КОНЦЕСИИ

Въпреки че преразглеждането на правилата за сектора на комуналните услуги е повече
или по-малко в съответствие с преразглеждането на правилата, уреждащи общите
обществени поръчки (въпреки че те са подложени на корекции, за да се запази
възможността за повече гъвкавост в практиките за субекти, извършващи търговска или
промишлена дейност), новите правила за концесиите са далеч по-специфични.
Директивата се прилага единствено за договори за концесия, чиято стойност е равна или
по-голяма от 5 милиона евро, като някои видове концесии са изключени от приложното
поле на директивата, включително концесиите, свързани с питейната вода. За разлика от
общите процедури за възлагане на обществени поръчки, възлагащите органи са свободни
да структурират процедура за договори за концесия съгласно националните стандарти или
техните собствени преференции, при условие че те спазват определени основни правила,
които да предвиждат следното: публикуване на обявление за концесия; предоставяне
на информация относно минималните изисквания и критериите за възлагане; зачитане
на установените изисквания и отстраняване на кандидати, които не ги изпълняват,
изключване на кандидати, които са осъдени за определени престъпления като измами
и изпиране на пари; и предоставянето на информация на участниците относно начина,
по който процедурата трябва да бъде организирана, съвместно с примерен график.
Освен това предметът на концесията, критериите за възлагане и минималните изисквания
не могат да бъдат предмет на преговори в процедури по възлагане на концесии.
Концесионните договори са ограничени във времето и въпросът дали те могат да бъдат
удължавани трябва да бъде оценяван в рамките на процедурата за изменения на договора.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Преди да приеме Пакета за възлагането на обществени поръчки на 15 януари 2014 г.,
Парламентът прие няколко резолюции, включително резолюцията от 18 май 2010 г.
относно развитието в областта на обществените поръчки, резолюцията от 12 май 2011 г.
относно равния достъп до пазарите на публичния сектор в ЕС и в трети държави, както
и тази от 25 октомври 2011 г. относно модернизирането на обществените поръчки.
По-конкретно в тези резолюции Парламентът подкрепя мерките за опростяване (напр.
гъвкавост на процедурите) и призовава за повишаване на правната сигурност. Той
счита, че най-ниската цена не следва да бъде единственият критерий, разглеждан при
възлагането на договори, а че следва да бъдат отчитани също така най-добрата стойност,
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включително критерии за устойчивост (например разходите за целия жизнен цикъл,
екологичните и социалните критерии).
Неотдавнашни проучвания показват, че протичащият в момента процес на излизане
на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит) ще създаде значителна несигурност и
отрицателни последици за единния пазар и правата на европейските граждани в областта
на обществените поръчки[3]. Парламентът ще трябва да играе значителна роля, за да се
увери дали този процес има демократична легитимност и зачита правата на гражданите.[4]

Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement (Последици от Брекзит, що се
отнася до обществените поръчки) 2017 г., http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/
IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process (Ролята и правомощията
на Европейския парламент в процеса на излизане на Обединеното кралство от ЕС), 2017 г., http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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